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Albicastrense

R16H30
Albicastrense-
Boavista

R18H00
Académica-Boavista

programa

111  A época 
2017/2018 do an-
debol da Acadé-
mica arranca no 
próximo dia 16, 
sábado, com o 1.º 
Torneio de Ande-
bol David Simões, 
no Pavilhão 1 do 
Estádio  Universi-
tário de Coimbra.

O evento serve 
também de apre-
sentação da equipa 
sénior da Académi-
ca Andebol, que vai 
disputar o Campeo-
nato Nacional da 2.ª 
Divisão.

A Académica An-
d e b o l  c o nv i d o u 
para este torneio de 
abertura de época andebo-
lística em Coimbra o Albi-
castrense e o Boavista, que 
aceitaram o convite para 
ajudar a preparar as equi-

pas para os de-
safi os que se avizinham.

A Académica Andebol 
irá aproveitar este tor-
neio para aprofundar as 
metodologias introduzi-

das pelo novo treinador, 
Herlander Silva, e testar 
o vasto leque de jogado-
res, muitos deles jovens e 
com muito para dar pelo 
clube.

O Torneio, que presta 
homenagem a uma das 
fi guras mais presente e 
determinante no An-
debol da Académica, 
David Simões, que, ano 
após ano, continua a dar 
o seu apoio à modali-
dade em Coimbra (pri-
meiro no Pedrulhense e 
depois na Académica).

“É uma pequena re-
tribuição face a tudo o 
que o David dedicou, 
e continua a dedicar, 

à Académica. O seu papel 
na estrutura da Académi-
ca Andebol, geração após 
geração de atletas, trei-
nadores, pais e dirigentes 
tem um caráter tão notável 

como a sua própria perso-
nalidade, como homem 
pronto para ajudar, soli-
dário, bem disposto, afável 
e sempre competente no 
que faz, seja a motivar ou a 
corrigir, para que, no fi nal, 
tudo corra pelo melhor 
para o clube que há muito 
defende”, diz a secção.

Andebol 1.º Torneio David Simões dia 16

sábado, com o 1.º 

bol David Simões, 
no Pavilhão 1 do 
Estádio  Universi-

O evento serve 
também de apre-
sentação da equipa 
sénior da Académi-
ca Andebol, que vai 
disputar o Campeo-
nato Nacional da 2.ª 

A Académica An-
d e b o l  c o nv i d o u 
para este torneio de pas para os de-

das pelo novo treinador, 
Herlander Silva, e testar 
o vasto leque de jogado-
res, muitos deles jovens e 
com muito para dar pelo 
clube.

O Torneio, que presta 
homenagem a uma das 
fi guras mais presente e 
determinante no An-
debol da Académica, 
David Simões, que, ano 
após ano, continua a dar 
o seu apoio à modali-
dade em Coimbra (pri-
meiro no Pedrulhense e 
depois na Académica).

tribuição face a tudo o 
que o David dedicou, 
e continua a dedicar, 

à Académica. O seu papel 
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NO PRÓXIMO DIA 16, a Sanjoa-
nense irá levar a cabo o Torneio “Su-
per 4 Handball Cup”. O quadran-
gular, destinado aos escalões de ju-
venis e seniores, para além da par-
ticipação das equipas de andebol
da casa, contará com a presença das
formações do ABC, FC Porto e
Águas Santas. Os jogos vão decorrer

no Pavilhão das Travessas, em São João da Madeira.
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Três equipas do distrito de Viseu 
vão disputar a 3.ª Divisão Nacional
ANDEBOL A 3.ª Divisão Na-
cional de andebol sénior tem
o seu inicio marcado para o
próximo dia 7 de Outubro. Na
prova 'zonal' organizada pela
Associação de Andebol de
Aveiro, vão participar 10 equi-
pas, sendo que o distrito avei-
rense concorre com mais de
metade dos clubes (6): AD
Sanjoanense, Alavarium, ACD
Monte, Ílhavo AC, CD Feirense
e SC Beira-Mar. 

A Associação de Andebol de

Viseu está representada com
três formações Académico,
ADEF Carregal do Sal e EA

Moimenta da Beira, enquanto
que a Associação de Andebol
da Guarda se faz representar

apenas com uma, a AE Falcão
Pinhel. 

São apuradas quatro equi-
pas para a segunda fase e,
como tem vindo a acontecer
nas últimas épocas,  as equi-
pas da Associação organiza-
dora estão em clara vantagem,
não só por serem conjuntos
com muita experiência na mo-
dalidade, como podem, even-
tualmente, ser 'solidárias' entre
elas em termos de apura-
mento. SC |

Académico de Viseu, ADEF Carregal do Sal e EA Moimenta da Beira

D.R.
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Andebol

Sorteio da Taça
dia 12 de setembro
O sorteio da primeira eliminatória da Taça de 
Portugal em andebol realiza-se no dia 12 de se-
tembro, pelas 17h00, na sede da Federação de 
Andebol de Portugal. Em andebol feminino, o 
sorteio da primeira eliminatória e 1/16 final da 
Taça realiza-se no dia 19 de setembro.
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Amanhã

Xico recebe Sporting
O CD Xico Andebol estreia-se amanhã, em ca-
sa, com a receção ao campeão Sporting, em en-
contro da segunda jornada do campeonato de 
andebol da primeira divisão. A partida inicia-se 
às 18h00 e assinala a estreia do conjunto vima-
ranense em casa, neste regresso ao principal es-
calão do andebol nacional.

Recorde-se que na primeira jornada o Xi-
co viajou até Aveiro onde bateu o S. Bernardo 
por 28-26.
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GODU iiAAP CIDADE EUROK IP 
DO DESPORK: 

7017 

ANDEBOL 

Gondo Cup'17 terá 
clubes históricos 
AIDOUSTO FERRO 
IN* Centenas de jovens vão 
disputar, sábado e domingo, 
no Multiusos de Gondomar, a 
GondoCup'17, torneio de an-
debol destinado aos escalões 
de formação, de bambis ajuve-
nis. Inserido na Gondomar 
Cidade Europeia do Desporto 
e contando com o apoio finan-
ceiro daCâmara deGondomar, 
o evento é organizado pelo 
Clube Desportivo de Rio Tiri-
to, coletividade que conta cin-
co anos de existência total-
mente vocacionados para o 
andebol. Na sua prova, e para 
além do clube organizador, 
estarão em campo formações 
do Vigorosa, Académico, Boa-
vista, CPN e Ílhavo, aguardan-
do-se jogos interessantes en-
tre estes clubes, alguns verda-
deiros históricos no desporto 
nacional. 

O Desportivo de Rio Tinto 
aposta unicamente na forma-
ção, desde o seu momento de 
fundação, para o qual contri-
buiu muito Fábio Santos, res-
ponsável técnico. Após este 
lustro, assegura o diretorJoão  

Fernandes, o clube continua 
vocacionado para os primeiros 
passos no andebol, Por isso, re-
corda, o melhor momento na 
vida do Desportivo ocorreu na 
época passada: "Tivemos 46 
miúdos num treino e isso en-
cheu-nos de alegria." 

Os treinos que decorrem no 
Pavilhão de Carreiros, cedido 
pela autarquia, e em duas es-
colas, das qua is  o clube tem de 
pagar o aluguer, já contam 
com meninas, que irão jogar 
nos bambis, o escalão mais jo-
vem da modalidade, que per-
mite equipas mistas. 

"O amor ao andebol, a caro-
lice dos pais e os apoios da Cã-
mara de Gondomar e da Junta 
de Saguim" são, segundo João 
Fernandes, °suporte anímico 
e financeiro de um clube que 
tem crescido e quer crescer 
ainda mais. 

GONDOMAR20 

O Desportivo de Rio Tinto aposta nos jovens 
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GRA-META« 
VASCOIICROS REMIU 
Ricardo Vasconcelos, técnico 
português, natural de 
Penedono, que está em 
Inglaterra desde 2013, será 
selecionador da Grã-
Bretanha de andebol por 
mais quatro anos. "Estou 
muito feliz. É o alcançar de 
um objetivo para o qual 
tenho trabalhado incansa-
velmente nos últimos anos", 
disse Vasconcelos a O JOGO. 
"Acumulava interinamente 
com os sub-21 e agora serei 
exclusivamente seleciona-
dor A", revelou. —fui 
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João Pinto não deverá jogar, 
amanhã, frente ao FC Porto, 
em encontro da segunda 
jornada do Campeonato 
Nacional de andebol. O meia-
distância fez uma entorse no 
pé esquerdo, estando parado 
há já duas semanas, devendo 
mesmo estar fora de combate. 
Esta será a estreia dos 
insulares no campeonato, 
uma vez que o jogo com o 
Benfica foi adiado, sendo que 
o FC Porto já disputou a 
primeira ronda - empatou em 
casa com o ABC. --R.a 
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GONDOMAR 

JOVENS CICLISTAS 
MOSTRAM DOTES 
NAS RUAS DA CIDADE 
O CICLISMO está de regresso às ruas de Gondomar. 
Depois de terem acolhido os Campeonatos Nacio-
nais de Estrada (foto), em junho, e a partida de uma 
das etapas da edição deste ano da Volta a Portugal, 
em agosto, as estradas da Cidade Europeia do Des-
porto 2017 voltam a encher-se de bicicletas neste do-
mingo. A partir das 14.30 horas, terá lugar o Grande 
Prémio de Ciclismo do Taralhão, promovido pelo 
Centro Ciclista de Gondomar, uma iniciativa que vai 
já para a 49.° edição. 

A competição destina-se a atletas das categorias 
de pupilos, benjamins, infantis, juvenis, iniciados, 
cadetes, juniores e elite feminina e conta.já com cer-
ca de 200 inscritos, em representação de mais de 
uma dezena de equipas. 

Os dois escalões mais jovens são os únicos a serem 
disputados apenas em sistema de gincana, de forma 
a testar-se a destreza dos jovens corredores ao volan-
te de urna bicicleta. 

Nas restantes categorias, a prova decorrerá num 
circuito de cerca de quatro quilómetros, instalado na 
Avenida Dr. Mário Soares (antiga Avenida da Condu-
ta), com diferentes distâncias a serem percorridas 
conforMe as idades, sendo que a de juniores é a mais 
longa (80 km). Nos escalões de iniciados e infantis, 
os jovens ciclistas farão primeiro a prova em linha e 
depois a gincana. • 
Programa 
14.30 Horas - Pupilos e Benjamins (Gincana) 
14.30 Horas - Iniciados (Prova em Unha) 
15.00 Horas - infantis (Prova em Irrilla) 
15.30 Horas - Juvenis (Prova em linha) 
15.30 Horas - intuados (Gincana) 
16.15 Horas - Cadetes 'tumores Femininos (Prova em Ladra) 
16.30 Horas - Infantis (Gincana) 
17.30 Horas - Juniores e Etne Femininos (Prova em Unha) 

esta semana : 

• ATÉ 9 SET DIVERSOS 
Saem Temática - Semana do Cora0e 
PRACEIA PARQUE NASCENTE (9 HORAS) 
• a SET FUTSAL 
VI Torneio Futsal 24H 
PAVILHÃO MUNICIPAL DE AVIM (21 HORAS) 
• 9E1OSET ANDEBOL 
Gendocup 21111 
MULT1USOS DE GONDOMAR (8 HORAS) 
• 9 SET DIVERSOS 
3.' Peddy Paper - Desafia o teu Cérebro! 
MELRES (9 HORAS)  

9 SET CANOAGEM 
V Circuito de Iniciação do Covelo 
LAGOA DA EIRA 00 HORAS) 
• 10 SET BTT 
2.1  Rani BIT BaTaTelas 
MELRES (8.30 HORAS) 
• 10 SET Q I - GONG 
Manhãs Saudáveis de Qi-Gong 
GRANIDO (1130 HORAS) 
• 10 SET CICLISMO 
49.' Grande Prende do Taralhão 
AVENIDA DR MÁRIO SOARES (14.30 HORAS) 
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ANDEBOL com 3 golos de 
Jorge Silva, o Granollers 
estreou-se a ganhar (30-27) 
frente ao Logronho La Rioja, no 
jogo Inaugural da Liga Asobal, 
de Espanha. Aprova tem como 
grande favorito o heptacampeão 
Barcelona, que nas últimas 
quatro épocas só somou vitórias. 
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ANDEBOL 

Águia quer voar 
em Á. Santas 

Em declarações ao site do 
clube, o capitão João Pais ante -
viu ontem a estreia no Cam-
peonato do Benfica, que joga 
amanhã em Águas Santas, na 
deslocação mais difícil da P 
volta: "Estamos a afinar arestas 
para entrarmos a vencer." o 
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DETERMINADO. Bosko Bpdanovic confia numa boa campanha europeia dos leões 

ANDEBOL 

"Preparados para ir longe 
na Liga dos Campeões" 
Bosko Bjelanovic crê que 1 
o Sporting pode fazer 
uma época de grande 
nível internacional 

ALEXANDRE REIS 

Perder a Supertaça foi um despertar 

R O Sportingestá a viver um mo-
mento histórico, ao apurar -se para 
a Liga dos Campeões. O lateral 
luso- sérvio, Bosko Bjelanovic, 
está confiante numa boa campa-
nha, que se inicia dia 17 com a visi-
ta ao Besiktas, na Turquia. 

"Estamos preparados para ir 
longe na Liga dos Campeões. Esta-
mos onde queríamos estar, comas 
melhores equipas europeias. Ago-
ra, vamos dar o nosso melhor, 
tentar passar à próxima fase, mes-
mo sabendo que será difícil", con-
siderou o subcapitão dos leões. 

Será um novo desafio, ao qual a 
equipa não está habituada, com 

SUBCAPITÃO DOS LEÕES DIZ QUE 
A PARTIR DE AGORA NÃO VAI SER 
FÁCIL AOS ADVERSÁRIOS 
JOGAREM NO NOVO PAVILHÃO 

praticamente dois jogos por se-
mana, 26 até 20 de dezembro. Bje - 
lanovic não tem medo: "Esta 
equipa foi treinada para isso. Va-
mos ter jogos à quarta - feira e sá-
bado, mas os 16 jogadores estão 
preparados para uma boa rotativi-
dade do plantei. As lesões vão apa-
recer, mas temos todos muita 
vontade de dar o máximo e conse-
guir o maior número de vitórias." 

Depois da estreia do Pavilhão  

João Rocha, com a vitória frente ao 
AC Fafe, Bjelanovic expressou os 
seus sentimentos: "Senti-me 
muito bem, foi um orgulho enor-
me Inaugurar o pavilhão cheio de 
adeptos. Andar com a casa às cos-
tas não foi muito positivo. Não foi 
possível tirar o maior proveito, ao 
andarmos por Odivelas, Almada, 
Casal Vistoso... A partir de agora, 
não vai ser nada fácil aos adversá-
rios jogarem aqui, pois este públi 
co vai criar muitas dificuldades 
aos opositores. Aqui veem a ver - 
dadeira força do clube. " o  

O início da temporada não foi 
nada fácil para os campeões na-
cionais e vencedores da Taça 
Chafienge. O Sporting era o 
grande favorito na Supertaça. 
mas perdeu frente ao ABC, com 
a turma de Braga a demonstrar 
uma superioridade incontesta-
da. Bosko Bjelanovic diz que a 
derrota serviu para alguma coi-
sa: "Perder a Supertaça foi nega-
tivo, mas ao mesmo tempo foi  

como um despertar para tudo 
aquilo que poderemos fazer. Já 
no Torneio Internacional de Vi-
seu as coisas tinham corrido 
mal. Mas começámos por corri-
gir alguns erros e na t° ronda do 
Campeonato, frente ao AC Fafe, 
conseguimos ser iguais a nós 
próprios. Devido à inauguração 
do novo pavilhão, ainda existiu 
alguma ansiedade. Depois as-
sentámos o jogo e vencemos." 
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